پروستاگﻼندينها و برخى از كاربردهاى آن در دامپزشكى
٣
امير قبادپور ، *١اميرحسين اسماعيلى، ٢زينب اصغرزاده كماچالى
 .١دانشگاه آزاد اسﻼمى ،واحد بابل ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،بابل ،ايران
 .٢استاديار بيوشيمى و بيوشيمى كلينيكال ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،واحد بابل ،بابل ،ايران
 .٣دانشجوى دوره دكترى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،واحد بابل ،بابل ،ايران
ghobadpour@baboliau.ac.ir
مقدمه :پروستاگﻼندينها دسته اى از تركيبات ليپيدى حلقوى مشتق از اسيد آراشيدونيك كه داراى عملكرد هورمون موضعى ميباشد .پروستاگﻼندينها
تقريبا در تمام بافت هاى انسانى و حيوانى به غير از غشا  RBCيافت ميشوند .انواعى مختلفى از پروستا گﻼندين ها به دليل تفاوت در عملكردهاى
زيستى آنهاست .پروستاگﻼندين ها واسطه هاى درد در بدن انسان و حيوان ميباشند .در پارهاى از موارد ممكن است يك پروستاگﻼندين معين
در بافتهاى مختلف اثرات متفاوت و يا حتى متضاد بگذارد .روش كار :در اين مقاله ،مرورى بر نتايج حاصل از پژوهش هاى پيشين در زمينة
پروستاگﻼندينها و همچنين كاربردهاى انها در فرايند زايمان و تغييرات حرارتى بدن دام و ساير موارد در دامپزشكى صورت گرفته است .بحث و
نتيجهگيرى :پروستاگﻼندينها داراى كاربردهاى وسيعى در زمينههاى مخلف درمانى و دارويى از قبيل درمان آسم و فشار خون در انسان و سقط
جنين درمانى و زايمان در دام و انسان مطرح هستند .تاكنون بسيارى از كاربردهاى پروستاگﻼندينها شناخته نشده است و نتايج قابل اثباتى براى
علت وجود و عملكرد پروستاگﻼندينهاى خاص در بافت خاص وجود ندارد.
كلمات كليدى :پروستاگﻼندينها  ،اثرات درمانى و دارويى پروستاگﻼندين  ،پروستاگﻼندين fα٢

١٨٢

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

مطالعه مقدماتى وجود باقيمانده آنتى بيوتيك جنتامايسين در بافت هاى مرغ گوشتى در شهر سمنان در نيمه دوم سال
١٣٩٣
٣
فاطمه خانعلى*  ،١مهدى ابراهيميان ،٢جواد خوش گفتار

 .١دكترى عمومى دامپزشكى ،دانش آموخته دانشگاه دامپزشكى سمنان
 .٢دكترى بهداشت مواد غذايى و آبزيان ،دانش آموخته دانشگاه فردوسى مشهد
 .٣كارشناس ارشد ميكروبيولوژى ،دانش آموخته دانشكده دامپزشكى دانشگاه كرمان
fatemekhanali@yahoo.com
هدف :به منظور ارزيابى خطر باقيمانده هاى آنتى بيوتيكى با منشاء دامى در وهله اول نياز به اندازه گيرى ،پايش و غربالگرى منظم آنها در گوشت
ها و فرآورده هاى گوشتى مورد مصرف انسان مى باشد .حضور باقيمانده ها بيشتر از حداقل سطح باقيمانده ) (MRLدر اين نوع محصوﻻت كه
مورد مصرف مداوم مى باشد ،در طوﻻنى مدت عوارض ناگوارى در انسان به همراه دارد .مواد و روش كار :در اين مطالعه در مجموع  ٤٣نمونه
بافت عضله و كبد از كشتارگاه طيور شهر سمنان در مدت يك ماه جمع آورى و به منظور ارزيابى باقيمانده آنتى بيوتيكى جنتامايسين از روش
اﻻيزا استفاده گرديد .نتايج و بحث :محدوديت اندازه گيرى ) (LODجنتامايسين بر اساس دستورالعمل كيت سازنده  ١٠ g ngمى باشد .از ٢١
نمونه بافت عضﻼنى و  ٢٢نمونه بافت كبدى ،به ترتيب  ٥٠و  ٧١/٤٢درصد نمونه ها حاوى باقيمانده جنتامايسين بودند .حداكثر ميزان باقيمانده
در گوشت و كبد طيور بر اساس استانداردهاى كدكس  ١٠٠ g ngمى باشد كه بر اساس آن ،به ترتيب  ٧٨/٥٧و ١٠٠درصد نمونه هاى گوشت و
كبد ميزان باقيمانده اى بيش از حد استاندارد داشتند .رعايت نكردن مدت زمان منع مصرف ) (Time Withdrawalباعث حضور باقيمانده ها
در فرآورده هاى با منشاء دامى مى شود .بدين منظور به منظور جلوگيرى از مواجهه مداوم باقيمانده ها پايش مدون و منظم داروهاى دامپزشكى
كه با بهداشت و سﻼمت انسانى سر و كار دارد بايد توسط ساير نهادهاى مربوطه در دستور كار قرار گيرد.
كلمات كليدى :باقيمانده جنتامايسين ،اﻻيزا ،مرغ گوشتى

